Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 17.05.2017
Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 17.05.2017 následující usnesení:
III/63/17 – schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Vizovice.
III/64/17 – nesouhlasí s vyhlášením záměru prodeje pozemku p. č. 3273/9, ostatní plocha
o výměře 310 m² v k. ú. Vizovice.
III/65/17 – pověřuje MAJETKOVÝ VÝBOR přípravou kupní smlouvy na odkup pozemků
p. č. 3273/10, p. č. 3273/11 a p. č. 3273/1 v k. ú. Vizovice o celkové výměře 407 m².
III/66/17 – nesouhlasí s uzavřením kupní smlouvy o prodeji části pozemku p. č. 3261, ostatní
plocha v k. ú. Vizovice.
III/67/17 – revokuje usnesení č. II/32/17 ze dne 22.03.2017
(souhlasí s vyhlášením záměru prodeje části pozemku p. č. 3261, ostatní plocha, v k. ú.
Vizovice, která je v Územním plánu města Vizovice vedena jako plocha individuálního
bydlení).
III/68/17 – pověřuje Mgr. Petra DOSTÁLA zajištěním geometrického rozdělení pozemku
p. č. 3261 v k. ú. Vizovice. TERMÍN: do 20.06.2017.
III/69/17 – souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Vizovice a panem XXX
o prodeji pozemku p. č. 2363, trvalý travní porost, o výměře 94 m² v k. ú. Vizovice, za cenu
250 Kč/m2 + DPH.
III/70/17 – souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. 5599, ostatní
plocha, o výměře 408 m2 do vlastnictví města Vizovice pro výstavbu chodníku na ulici
Partyzánská ve Vizovicích a pověřuje Mgr. Petra DOSTÁLA zasláním žádosti.
III/71/17 – souhlasí s odesláním žádosti o bezúplatný převod části pozemku p. č. 1070,
ostatní plocha a pověřuje Mgr. Petra DOSTÁLA zasláním žádosti.
III/72/17 – souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BZL/1459/2017-BZLM, mezi
městem Vizovice a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových dle přílohy č. 1 k zápisu.
III/73/17 – souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BZL/2271/2017-BZLM, mezi
městem Vizovice a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových dle přílohy č. 2 k zápisu.
III/74/17 – revokuje usnesení č. XII/192/16 ze dne 26.10.2016
(souhlasí se zpracováním znaleckého posudku bytových jednotek ul. Tyršova 1266 a 1267
a pověřuje starostku města jeho zadáním. TERMÍN: do 31.12.2016).

III/75/17 – ukládá ODBORU PŘESTUPKOVÉMU A SPRÁVNÍMU zajistit vypracování
odhadu ceny za m² v bytových jednotkách č. p. 1266 a 1267 na ulici Tyršova ve Vizovicích.
III/76/17 – souhlasí s uzavřením kupní smlouvy o převedení vlastnictví nemovité věci id. 1/6
pozemku p. č. 152/2 o celkové výměře 346 m² v k. ú. Vizovice mezi městem Vizovice a paní
XXX dle přílohy č. 3 k zápisu.
III/77/17 – bere na vědomí závěry a doporučení vyplývající ze Zápisu z jednání Finančního
výboru Zastupitelstva města Vizovice konaného dne 03.05.2017, který tvoří přílohu č. 4
k zápisu.
III/78/17 – projednalo veškeré doklady předložené v rámci procesu schvalování účetní
závěrky města Vizovice sestavené k 31.12.2016, které tvoří přílohu č. 5 zápisu, a na základě
těchto podkladů rozhodlo o tom, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví a finanční situace města Vizovice a účetní závěrku sestavenou
k 31.12.2016 schvaluje.
III/79/17 – schvaluje převedení kladného výsledku hospodaření za rok 2016 na účet
„Výsledky hospodaření předcházejících účetních období“.
III/80/17 – schvaluje předložený závěrečný účet města Vizovice za rok 2016 dle přílohy č. 6
k zápisu a souhlasí s celoročním hospodařením roku 2016, a to bez výhrad.
III/81/17 – schvaluje přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, které byly
zjištěny při přezkoumání hospodaření města za rok 2016, tj.:
- pověřuje ŘEDITELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ zpracováním vnitřních směrnic
jejich organizací, které budou obsahovat pravidla pro zveřejňování dokumentů v Registru
smluv v souladu se zákonem o registru smluv,
- ukládá STAROSTCE MĚSTA ve spolupráci s investičním technikem zavést kontrolní
mechanismus, který by zajistil dodržování ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek.
TERMÍN pro podání zprávy o realizaci nápravných opatření: 20.06.2017.
III/82/17 – bere na vědomí podklady dodané Městem Vizovice a zřízenými příspěvkovými
organizacemi k mezitímní účetní závěrce sestavené k 31.03.2017.
III/83/17 – bere na vědomí ukončení činnosti členky Finančního výboru Zastupitelstva města
Vizovice paní Jany Veselé, a to ke dni 28.02.2017.
III/84/17 – bere na vědomí informace o pohledávce Technických služeb města Vizovice za
dlužníkem panem Miroslavem Švajdou, IČ 16297261.
III/85/17 – ukládá ŘEDITELI Technických služeb města Vizovice projednat ve spolupráci
s Mgr. Ivou Chytilovou možnost přihlášení pohledávky dlužníka pana Miroslava Švajdy, IČ
16297261, do insolvenčního řízení.
III/86/17 – rozhodlo o výběru nejvýhodnější nabídky ve výběrovém řízení na investiční akci
„Stavební úpravy Domu kultury Vizovice“ firmy INSTOP, spol. s r. o., Obchodní 16, 763 21
Slavičín, IČ 46994955 a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.

III/87/17 – schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 11/17/OST ze dne 27.03.2017 na
základě předložené změny TDI na investiční akci „Vizovice – Rekonstrukce a modernizace
chodníku ulice Školní“.
III/88/17 – schvaluje poskytnutí věcného daru Krajskému ředitelství policie Zlínského kraje
z majetku města Vizovice (1 ks automatického externího defibrilátoru LIFEPAK CR Plus,
1 ks nabíjecí systém CHARGE-PAK, dva páry elektrod QUIK-PAK, 1 ks brašny s popruhem
přes rameno) a souhlasí s uzavřením darovací smlouvy dle přílohy č. 7 k zápisu.
III/89/17 – vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o ochraně nočního klidu.
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